
FILM - BANK (A2 / B1) 

 

Pierre i Maria: Dzień dobry Pani!  

Pracownik: Dzień dobry! W czym mogę pomóc? 

Pierre: Jesteśmy zainteresowani założeniem konta w Państwa banku. 

Pochodzimy z Francji, ale teraz mieszkamy na stałe w Krakowie. 

Pracownik: Jakie konto chcą Państwo założyć? Osobiste czy firmowe?  

Maria: Osobiste to znaczy prywatne, prawda? 

Pracownik: Tak. 

Pierre: Tak. Chcielibyśmy mieć z żoną wspólne konto osobiste.  

Pracownik: W takim razie możemy podpisać umowę. Żeby założyć takie konto w 

naszym banku będzie potrzebny meldunek Państwa w Polsce i dowody osobiste 

albo paszporty. 

Pierre: Dobrze. Tutaj mamy dokumenty z urzędu, tutaj jest adres zameldowania 

w Krakowie, a to są nasze paszporty. 

Pracownik: Proszę chwileczkę poczekać, wpiszę tylko Państwa dane do 

formularza. 

(po chwili) 

Pracownik: Proszę, tu są dokumenty. Proszę je podpisać na dole. Tu Pan, a tu 

Pani. Będą Państwo mogli korzystać z tego konta razem. Przez pierwsze trzy dni 

będą Państwo wpłacać i wypłacać pieniądze z konta w naszych oddziałach. 

Proszę, tu jest lista z adresami. Za 3 dni dostaną Państwo kartę bankomatową 

na adres, który państwo podali. 

Maria: Czy karta będzie jedna? 

Pracownik: Tak, to będzie darmowa karta, ważna przez 2 lata. Jeśli Państwo 

chcą otrzymać drugą taką samą,  trzeba będzie zapłacić za nią 10 zł. 

Maria: Dobrze, to dla nas nie problem. Prosimy więc o drugą kartę. 

Pracownik: Bardzo proszę. Za 3 dni będą Państwo mogli również korzystać z 

konta przez Internet. 

Maria: Czy będziemy musieli za to płacić? 

Pracownik: Ta usługa jest bezpłatna dla naszych klientów. Również wszystkie 

transakcje internetowe są za darmo. Razem z kartami otrzymają Państwo 



specjalne informacje na temat konta internetowego oraz specjalne kody do 

wszystkich operacji. 

Pierre: Czy myśli Pani, że zrozumiemy sami tę instrukcję? 

Pracownik: Instrukcja jest po polsku, ale jest napisana dość prostym językiem. 

Gdyby Państwo mieli wątpliwości, można do nas zadzwonić albo przyjść i 

poprosić o pomoc konsultanta. 

Pierre: Tak, to dobry pomysł! Czy możemy przyjść z naszym laptopem? 

Pracownik: Oczywiście! Czy mają Państwo jakieś pytania? 

Pierre i Maria: Nie, w tym momencie wszystko jest jasne. 

Pracownik: W razie pytań i problemów proszę dzwonić. Proszę, tu jest moja 

wizytówka. 

Pierre i Maria: Bardzo dziękujemy. Do widzenia! 

Pracownik: Do widzenia!  

 

ZADANIA DO FILMU: 

(przed obejrzeniem filmu) 

1. Studenci, jeszcze przed obejrzeniem całości filmu i usłyszeniem dialogów, 

mogą zobaczyć fragment pierwszej sceny: dwoje ludzi siedzących przy stoliku, a 

naprzeciwko nich pracownik. Nauczyciel może zadać studentom kilka pytań: 

- W jakim miejscu znajdują się ci ludzie? 

- Po co tutaj przyszedł ten mężczyzna i ta kobieta? Kim oni są? 

- Kim jest mężczyzna siedzący za biurkiem?  

- O czym będą rozmawiać?  

- Czy byliście kiedyś w podobnej sytuacji? itp.  

 

2. Podczas udzielania odpowiedzi może pojawiać się słownictwo przydatne w 

banku. Na tej podstawie wspólnie można stworzyć słowniczek przydatnych słów 

(również tych, które nie pojawią się w dialogu), np. 

 

W BANKU 

zakładać  / założyć konto 

pytać / zapytać o informacje 

wypłacać / wypłacić pieniądze 

brać / wziąć kredyt, pożyczkę 

przelew bankowy 

karta bankomatowa 



wpłacać / wpłacić pieniądze obsługa klientów indywidualnych / 

firm i przedsiębiorstw, itp.. 

 

 

3. W celu lepszego zrozumienia słownictwa użytego w dialogu można 

przeprowadzić poniższe ćwiczenie: 

  

Proszę wpisać słowa w odpowiednie miejsce: 

razie   za darmo    wątpliwości    założyć konto   wypłacić 

 

1. Chciałbym …………………………………………………….. w Państwa  banku. 

2. W ………………………………….. pytań i problemów proszę dzwonić. 

3. Skończyły mi się pieniądze, więc muszę ………………………………………… trochę w 

najbliższym bankomacie. 

4. Czy karta bankomatowa jest ………………………………………………. ? 

5. Mam ……………………………………………………., czy dobrze to zrozumieliśmy. 

 

(w trakcie pierwszego oglądania) 

4. Proszę odpowiedzieć na pytania: 

1. Po co Pierre i Maria przyszli do banku? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Jakim rodzajem konta są zainteresowani? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Jakie dokumenty są potrzebne do podpisania umowy? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Kiedy dostaną karty bankomatowe? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Ile muszą zapłacić za drugą kartę? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Ile kosztują usługi internetowe? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Co mogą zrobić, jeśli będą mieć problemy z instrukcją w języku polskim? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

(w trakcie drugiego oglądania) 

6. Proszę jeszcze raz obejrzeć film i poprawić błędy: 

- Dzień dobry Pani!  

- Dzień dobry! W czym mogę pomóc? 

- Jesteśmy zainteresowani założeniem konta w Państwa banku. Pojedziemy z 

Francji, ale teraz mieszkamy na stałe w Krakowie. 

- Jakie konto chcą Państwo zachować? Osobiste czy firmowe?  

- Osobiste to znaczy prywatne, prawda? 

- Tak. 

- Tak. Chcielibyśmy mieć z żoną wspólne konto osobowe.  

- W takim razie możemy podpisać umowę. Żeby założyć takie konto w naszym 

banku będzie potrzebny mieszkanie Państwa w Polsce i dowody osobiste albo 

paszporty. 

- Dobrze. Tutaj mamy dokumenty z umową , tutaj jest adres zameldowania 

Krakowie, a to są nasze paszporty. 

- Proszę chwileczkę poczekać, wpiszę tylko Państwa dane do formularza. 

(po chwili) 

- Proszę, tu są dokumenty. Proszę je napisać na dole. Tu Pan, a tu Pani. Będą 

Państwo mogli korzystać z tego konta razem. Przez pierwsze trzy dni będą 

Państwo płacić i wypłacać pieniądze z konta w naszych oddziałach. Proszę, 

tu jest lista z adresami. Za 3 dni dostaną Państwo kartę bankową na adres, 

który państwo podali. 

- Czy karta będzie jedna? 

- Tak, to będzie domowa karta, ważna przez 2 lata. Jeśli Państwo chcą 

otrzymać drugą taką samą,  trzeba będzie zapłacić za nią 10 zł. 

- Dobrze, to dla nas nie problem. Prosimy więc o drugą kartę. 

- Bardzo proszę. Za 3 dni będą Państwo mogli również kupować z konta przez 

Internet. 

- Czy będziemy musieli za to płacić? 

- Ta usługa jest bezpłatna dla naszych klientów. Również wszystkie transakcje 

internetowe są zadane. Razem z kartami otrzymają Państwo specjalne 



informacje na temat konta internetowego oraz specjalne kody do wszystkich 

operacji. 

- Czy myśli Pani, że zrozumiemy sami tę instrukcję? 

- Instrukcja jest po polsku, ale jest napisana dość prostym językiem. Gdyby 

Państwo mieli wypytywać , można do nas zadzwonić albo przyjść i poprosić o 

pomoc konsultanta. 

- Tak, to dobry pomysł! Czy możemy przyjść z naszym laptopem? 

- Oczywiście! Czy mają Państwo jak pytania? 

- Nie, w tym momencie wszystko jest jasne. 

- W razie pytań i problemów proszę dzwonić. Proszę, tu jest moja wizyta. 

- Bardzo dziękujemy. Do widzenia! 

- Do widzenia!  

 

(po obejrzeniu filmu) 

Studenci w parach odgrywają poniższe postaci (po skończeniu następuje 

zamiana ról): 

 

1. Jesteś pracownikiem banku. Informujesz klienta, jak może założyć konto, 

kiedy dostanie kartę, jak obsługiwać konto internetowe, itp. 

2. Jesteś klientem, chcesz założyć konto. Rozmawiasz z pracownikiem banku. 

 

 

Odpowiedzi: 

Zadanie 3: 

1. założyć konto; 2. razie; 3. wypłacić; 4. za darmo; 5. wątpliwości. 

Zadanie 4: 

1. Chcą założyć konto. 2. Kontem osobistym. 3. Meldunek, dowody osobiste, 

albo paszporty. 4. Za 3 dni. 5. 10 złotych. 6. Są za darmo. 7. Mogą zadzwonić, 

albo przyjść do banku. 

Zadanie 6: 

1. Pochodzimy, 2. założyć, 3. osobiste, 4. meldunek, 5. urzędu, 6. podpisać, 7. 

wpłacać, 8. bankomatową, 9. darmowa, 10.  korzystać, 11. za darmo, 12. 

wątpliwości, 13. jakieś, 14. wizytówka. 


